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তারিখ:
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১
বিষয়:
গত ১৪.০৯.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যবিবরণী।
(1253/potrojariAttachmentRef/7893/0/95)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২
স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৬.২০.০০৩.২১.৮৮

অর্থবছরের কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রতিবেদন পর্যালোচনার নিমিত্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান,
এনডিসি এর সভাপতিত্বে গত ১৪.০৯.২০২১ তারিখ বিকাল ২.৩০ ঘটিকায় বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয়
অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এ সংগে প্রেরণ করা হলো।
সংযুক্তঃ বর্ণনামতে। (1254/potrojariAttachmentRef/7893/0/95)

১৯-৯-২০২১
নূরুন নাহার
উপসচিব
বিতরণ :
১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর
দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৫) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
৭) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
৮) মহাপরিচালক , মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন
ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
৯) প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায়
(সিভিডিপি-৩), সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক , বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়
ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন
(পিডিবিএফ)
১২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক
উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)
১৩) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর,
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৪) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
বিভাগ
১৫) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোডের
অনুরোধসহ)।

১৬) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
বিভাগ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৭) নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
ফেডারেশন, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
১৮) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
বিভাগ
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